Z-U-18/VZZO-08-04/2016

ZÁPIS
18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice, funkční období 2014 – 2018, 8. 4. 2016,
zasedací místnost OÚ
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přítomní zastupitelé: Löwy Jiří, Ludvík Marek, Král Václav, Novák Miloslav, Šabacký Jan (řazeno abecedně)
Dřívější příchod: --Dřívější odchod: - - Omluveni jmenovitě: - - Ověřovatelé: J. Šabacký, V. Král
Zapisovatelkou jednání určena: Helena Ludvíková, zaměstnanec obce zařazený do OÚ
Hosté: viz. Prezenční listina, příloha č. 2 [PL_18/VZZO; 08-04/2016]
1.1. Úvodní část
Zahájení zasedání zastupitelstva, ověření usnášeníschopnosti
Zasedání zastupitelstva obce Kunějovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Miloslavem Novákem
(dále jako „předsedající“). Informace o konání zasedání zastupitelstva obce byla v souladu s § 93 odst. 1 zákona
o obcích zveřejněna po dobu nejméně 7 dní, a to od 3. 3. do 11. 3. 2016 na úřední desce Obecního úřadu
Kunějovice (příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající zasedání z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2 Zápisu) konstatoval,
že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů zastupitelstva), nadpoloviční většina členů,
ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo
naplněno.
Oproti programu, který byl zveřejněn na úředních deskách, došlo k dnešnímu dni ke změnám, viz. Upravený
program jednání18, Ad 7.1 - 7.8.
1.2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou zápisu Helenu Ludvíkovou a ověřovateli J. Šabackého a V. Krále.
Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení 245/04/16 b): Zastupitelstvo obce Kunějovice určuje zapisovatelkou zápisu H. Ludvíkovou
a ověřovateli pány Jana Šabackého a Václava Krále.
Hlasování: 3 členi ZO pro: M. Novák, J. Löwy, M. Ludvík, 0 proti, 2 zdržel se: J. Šabacký, V. Král
Schváleno třemi hlasy

2.1.
Prezenční listinu podepsalo 5 přítomných členů, 2 hosté.
Upozornění, pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu (anonymizováno) z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany
starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice nebo vlastníky nemovitosti v obci Kunějovice k nahlédnutí
na obecním úřadě v úředních hodinách. Nedílnou součástí zápisu je pořízený zvukový záznam.
2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací (pozvánkou) zveřejněnou
na úřední desce (příloha č. 1).
Upravený program
1.1. Úvodní část, zahájení
1.2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.1. Prezenční listina, příloha č. 2 Zápisu
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2.2. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZOK ze dne 11. 3. 2016
4. Kontrola plnění usnesení z posledních jednání
5. Přenesené body jednání z předchozího zasedání
Body jednání
6.1. Závěr jednání Finančního výboru ZOK
6.2. Žádost o nápravu věcí, P. L. Ševčík
6.3. Záměr směny pozemků
6.4. Výzva k účasti na prohlídce, p. p. č. 873/2, p. p. č. 16/1
6.5. Zápis z reklamační prohlídky těsnosti odpadní jímky z budovy OÚ
6.6. Návrh na zahájení řízení na zrušení dosavadního údaje o místu TP, zahájení správního řízení, výzva k uplatnění práv účastníka
6.7. Objednávka CZ-EP-2016-000489
6.8. Zpráva o hospodaření v obecním lese za rok 2015
6.9. Protokol o předání a převzetí opravy dle reklamace v záruční době
6.10. Usnesení o zastavení řízení, sp. zn.: ADM/Lu-01/03/ZrAMTP_2016 EO

7.1. Nově zařazené body jednání
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, Kunějovice
7.4. Svoz nebezpečného odpadu, duben 16
7.5. Úprava ceny dárkového balíčku pro jubilanty
7.6. Oprava zajištění skladu nářadí pro údržbu hřiště
7.7. Reklamace úprav úč. cesty v CHO pod Hřebenskem
7.8. Přezkoumání hospodaření za rok 2015
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-18/VZZO; 08-04/2016, další přílohy, závěr
Po přečtení návrhu programu zasedání navrhl předsedající doplnit program o body „ Agenda nedostatečně určitě
označených osob v katastru nemovitostí, Kunějovice, Svoz nebezpečného odpadu, duben 16, Úprava ceny
dárkového balíčku pro jubilanty, Oprava zajištění skladu nářadí pro údržbu hřiště, Reklamace úprav úč. cesty
v CHO pod Hřebenskem, Přezkoumání hospodaření za rok 2015“ a zařadit je jako body č. 7.3. - 7.8.
2.2 Hlasování o upraveném programu jednání
Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku k programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
► Návrh usnesení č. 244/04/16 a): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje program 18. zasedání
dle přílohy č. 3, s úpravou doplnění o body č. 7. 3. - 7. 8.
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 244/04/16 a) bylo schváleno všemi hlasy, program přijat
3. Projednání námitek k zápisu ze ZZoK ze dne 11. 3. 2016.
Námitky proti zápisu vzneseny nebyly

4., 5. Předsedající sdělil, že zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 3. 2016, byl řádně ověřen
a je uložen k nahlédnutí. K minulým jednáním konstatuje, že úkony dotýkající se schválených usnesení
z posledních jednání jsou splněny. Do dnešního zasedání se nepřesouvá žádný bod jednání.
6.1. Závěr jednání Finančního výboru ZOK
► Návrh usnesení č. 246/04/16 c): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Závěr jednání Finančního výboru
Zastupitelstva obce Kunějovice, příloha č. 5/Z18
Výsledek hlasování:
5 členů ZO proti (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 pro, 0 zdržel se
Usnesení č. 246/04/16 c ) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
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6.2. Žádost o nápravu věcí, P. L. Ševčík, usn. 251 b)
► Výsledkem šetření (na podkladě obdržené žádosti č. DP 03/21-03/2016, ze dne 21. 3. 2016) prohlídky obecní
cesty, potoka a náhonu, na pozemcích parc. č. 873/2, p. č. 16/1, v katastrálním území Kunějovice, ze dne
30. března 2016 v 18,00 hodin, se schůzkou pozvaných na místě Kunějovice č. p. 4, bylo zjištění, že tvrzení pana
P. L. Ševčíka neodpovídá zjištěné skutečnosti, viz. Ad 6.4.
Na vědomí
6.3. Záměr směny pozemků, příloha č. 6 Zápisu
► Návrh usnesení č. 247/04/16 d): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Záměr směny pozemků
č. 01/03/16, v k. ú. Kunějovice [677191], mezi účastníky: Obec Kunějovice, Jiří Löwy, Věra Uhlová:
p. p. č. 559, les ½, p. p. č. 570, les ½, p. p. č. 744, ost. plocha, 49/2, zahrada (parc. u kapličky), část pozemku parc.
č. 476, cesta za rybníkem (GP oddělení); nedotčeno KPÚ, vlastník Jiří Löwy, Věra Uhlová,
se převedou Obci Kunějovice - směna s pozemky ve vlastnictví obce Kunějovice, vedené v PK, na polích
´Skalky´, o velikosti 17 – 100 m2, po bývalých cestách, příloha č. 6/Z18
Výsledek hlasování:
4 členi ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, V. Král, J. Šabacký), 0 pro, 1 zdržel se ( J. Löwy)
Usnesení č. 247/04/16 d ) bylo schváleno čtyřmi hlasy, přijato
6.4. Výzva k účasti na prohlídce, V-03/21-03/2016
Na podkladě obdržené žádosti o nápravu věcí - DP 03/21-03/2016, ze dne 21. 3. 2016, Obecní úřad Kunějovice
vyzval k účasti na prohlídce obecní cesty, potoka a náhonu na pozemcích parc. č. 873/2, p. č. 16/1, v katastrálním
území Kunějovice, a stanovil termín jejího konání na 30. března 2016 (středa) v 18,00 hodin se schůzkou
pozvaných na místě Kunějovice č. p. 4.
Místního šetření se zůčastnil Pavel Lukáš Ševčík, Robert Zýma, starosta Miloslav Novák, Václav Král, Marek
Ludvík a Helena Ludvíková.
Na pozemcích nebyly zjištěny závady uvedené v žádosti.
Na vědomí
6.5. Zápis z reklamační prohlídky těsnosti odpadní jímky z budovy OÚ, příloha č. 7
Zastupitelstvo obce Kunějovice bere na vědomí př. č. 7 Zápisu – Zápis z prohlídky a opravy septiku OÚ, ze dne
23. 3. 2016
Na vědomí
6.6. Návrh na zahájení řízení na zrušení dosavadního údaje o místu TP, zahájení správního řízení,
výzva k uplatnění práv účastníka

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se spisem číslo jednací: ADM/EO/ZTP-01/03/16 , spisová značka: ADM/Lu01/03/ZrAMTP_2016 EO, Oznámení o zahájení správního řízení a výzva k uplatnění práv účastníka
(§ 47, § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), Usnesení podle § 66 odst. 2
správního řádu. Řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro Evu Ševčíkovou, nar. 26. 7. 1984, Kunějovice
38 , jíž měl být údaj o trvalém pobytu zrušen, se z a s t a v u j e , neboť odpadl důvod řízení zahájeného z moci
úřední.
Na vědomí
6.7. Objednávka CZ-EP-2016-000489
► Návrh usnesení č. 248/04/16 e ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje Objednávku č. CZ-EP-2016000489 – na průkaz energetické náročnosti budov, př. č. 9 Zápisu
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 248/04/16 e) bylo schváleno všemi hlasy, přijato
6.8. Zpráva o hospodaření v obecním lese za rok 2015
6.9. Protokol o předání a převzetí opravy dle reklamace v záruční době , př. č. 10

Na vědomí
Na vědomí

6.10. Usnesení o zastavení řízení, sp. zn.: ADM/Lu-01/03/ZrAMTP_2016 EO, usn. 257, Ad 6.6.
Na vědomí
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K bodu 7.

Nově zařazené body jednání

:

Na vědomí z datových zpráv
25 DDZ_353311389_dopis starostům, úřad PNP 2016
26 DDZ_353348933_Výzva pro obce k 1. 2. 2016
27 DDZ_353684659_Dopis obcím_nový integrovaný nástroj ITI
28 DDZ_353361254_Oznámení Kunějovice 2015
29 DDZ_353860078_Základní registr agend OVM
30 DDZ_354235748_Základní registr agend
31 DDZ_356354070_Základní registr agend OVM
32 DDZ_359034909_Dražební vyhláška

7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
- bez požadavků a připomínek

7.3. Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, Kunějovice

Na vědomí

7.4. Svoz nebezpečného odpadu, duben 16
Odvoz odpadu proběhne v sobotu 16. 4. 2016 na sběrném místě Kunějovice - na návsi - od 10.30 do 10.45 hod.
Na vědomí
7.5. Úprava ceny dárkového balíčku pro jubilanty
► Návrh usnesení č. 249/04/16 f ): Zastupitelstvo obce Kunějovice schvaluje úpravu ceny dárkového balíčku
pro jubilanty z Kč 500,- na Kč 1 000,-.
Výsledek hlasování:
5 členů ZO pro (M. Novák, M. Ludvík, J. Löwy, V. Král, J. Šabacký), 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení č. 249/04/16 f) bylo schváleno všemi hlasy
7.6. Oprava zajištění skladu nářadí pro údržbu hřiště
Na vědomí poškozený zavírací mechanismus skladu nářadí u OÚ.

Na vědomí

7.7. Reklamace úprav úč. cesty v CHO pod Hřebenskem
P. J. Strnad upozornil OÚ na nedostatečné úpravy účelové cesty v chatové oblasti po stavbě - přivedení el.
přípojky k pozemku 415/36, pana M. Maška. Reklamaci řeší firma SEG, s. r. o.
Na vědomí
7.8. Přezkoumání hospodaření za rok 2015
Na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2015, ze dne 11. dubna 2016: bez chyb, bez závad
Na vědomí
8. Diskuse proběhla převážně v průběhu projednávaných bodů.
Pozn. Ludvíková: Pravidla pro míru podrobnosti zápisu diskuze nejsou stanovena právním předpisem. Záleží na vůli
zastupitelstva obce, jak podrobně bude diskuze ze zasedání zastupitelstva zaznamenána. V případě srozumitelnosti bude
použit doslovný přepis diskuze z pořízené nahrávky nebo bude stručně konstatován obsah diskuze s tím, že pokud některý
ze zastupitelů požádá o doslovný záznam, bude mu vyhověno.

Do další diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil, starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 22:00 hodin
ukončil zasedání.
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9. Sum. návrh, U S N E S E N Í UZ_18-U-VZZO-08-04/2016, příloha č. 4 Zápisu
Přílohy:
- příloha č. 1a) Pozvánka, návrh programu 18, zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva
- příloha č. 1b) Zveřejnění informace o konání jednání zastupitelstva, el. úřední deska
- příloha č. 2 Prezenční listina
- příloha č. 3 Upravený program jednání
- příloha č. 4 Usnesení
- příloha č. 5 Zápis z jednání Finančního výboru ZOK ze dne 21. 3. 2016
- příloha č. 6 Záměr směny pozemků
- příloha č. 7 Zápis z reklamační prohlídky těsnosti odpadní jímky
- příloha č. 8 Výzva k účasti na prohlídce
- příloha č. 9 Objednávka CZ-EP-2016-000489
- příloha č. 10 Protokol o předání a převzetí opravy dle reklamace v záruční době

Zápis hlasitě přečten a na důkaz souhlasu v prezenční listině podepsán.

Zápis ověřili:

Jan Šabacký

Václav Král

starosta Miloslav Novák

8. dubna 2016 ve 22:30 hodin v obci Kunějovice zapsala, za správnost zodpovídá: Helena Ludvíková
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